
REGULAMIN KONKURSU  

NA LOGO ZESPOŁU SZKOLNO -PRZEDSZKOLNEGO NR 5 
W TYCHACH. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU  

1. Podany regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.  

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tychach.  

3. Tematem konkursu jest stworzenie loga dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

nr 5 w Tychach. 

II. CELE  KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Tycach. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci  

3. Wspieranie twórczości dziecięcej  

4. Rozwijanie zdolności plastycznych 

5. Rozbudzanie wrażliwości na piękno 

6. Kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnych technik plastycznych 

i graficznych 

III. ZASADY KONKURSU 

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. K 

Palicy od  klas I-VIII oraz dzieci z Przedszkola nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach 

Praca na konkurs wykonywana jest indywidualnie. 

Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  w regulaminie. 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 

rzecz  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Tychach 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

Logo wykorzystywane będzie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny do celów 

identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna 

Formularza Zgłoszenia (załącznik1) wraz z Oświadczeniem (załącznik 2) 

Konkurs trwa od 17.10.2022r. do 07.11.2022r. 

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ  

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego 

wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki. 

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

✓ na dowolnym formacie należy przedstawić znak. 



✓ w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

4. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami; 

✓ być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

✓ być łatwo identyfikowane z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Tychach 

✓ wzbudzać pozytywne emocje, 

5. Logo może składać się : 

✓ tylko z logotypu (stylizacji literowej) 

✓ tylko z elementu graficznego będącego symbolem 

✓ lub też zawierać połączenie obu tych elementów 

6. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i 

kolorystycznym. 

7. Prace należy składać podając: 

- imię i nazwisko, 

- klasę, grupę przedszkola 

- płytę z nagraną pracą w najlepszej rozdzielczości , jeżeli jest ona wykonana techniką 

komputerową 

8. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać do dnia 07.11.2022 r do pani od plastyki - Marty Faroń lub w 

sekretariacie szkoły 

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

V. KRYTERIA OCENIANIA PRAC  

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

✓ zgodność projektu z danymi naszej szkoły, 

✓ oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

✓ czytelność i funkcjonalność projektu, 

✓ estetyka wykonania projektu. 

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 



1. mgr Marta Faroń 

2. mgr inż. Agnieszka Siegień 

3. mgr Beata Białek 

 W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. W wyniku postępowania 

konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 


